Actievoorwaarden Eurojackpot 10=9 maart 2020
1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door
Lotto bv, gevestigd te Rijswijk aan de Laan van Hoornwijck 55, georganiseerde actie
“Eurojackpot 10=9 actie maart 2020” (hierna: de Actie).
2. De Actie geldt van vrijdag 20 maart 2020 - 08.00 uur tot en met vrijdag 27 maart 2020 18:55 uur (hierna te noemen: de Actieperiode).
3. Iedere Eurojackpot speler die gedurende de Actieperiode op internet of in de app, in één
transactie 10 loten koopt voor één en dezelfde Eurojackpot trekking en daarbij de
actiecode EJP10IS9 invoert, ontvangt € 2,- korting.
4. De korting wordt verkregen door tijdens het afrekenen de actiecode EJP10IS9 in te
voeren in het voor actiecodes aangewezen gebied en te klikken op “Actiecode
inwisselen”.
5. De actiecode is in de Actieperiode maximaal 2 keer te gebruiken per account. De Actie is
niet geldig in combinatie met andere acties.
6. De Actie geldt alléén voor online aankopen via de website van www.eurojackpot.nl en de
Eurojackpot app.
7. In geval van een redelijk vermoeden van misbruik of fraude behoudt Lotto bv zich het
recht voor om deelnames of deelnemers te weigeren.
8. Lotto bv is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers en/of derden die
op enigerlei voort kan komen uit de Actie.
9. Alle rechten van intellectueel eigendom die mogelijk rusten op teksten, afbeeldingen, layout, software of overige informatie omtrent de Actie, komen toe aan Lotto bv.
10. In gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Lotto bv.
11. Deelname is enkel toegestaan voor Nederlands ingezetenen die de leeftijd van 18 jaar
hebben bereikt.
12. De Actievoorwaarden zijn te vinden op
https://eurojackpot.nederlandseloterij.nl/actievoorwaarden.
13. Voor vragen en/of klachten betreffende de Actie kunt u terecht op
https://www.nederlandseloterij.nl/klantenservice/eurojackpot. Per post zijn wij
bereikbaar via: Nederlandse Loterij, Postbus 818 2700 AV Zoetermeer

